AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® skersinis
Skirtas montuoti lengvus laikiklius
Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys
Medžiaga
AQUAPANEL® skersiniai montuojami, kai
sienų apkrova yra iki 1.5 kN/m (pvz., montavimo varžtai, lentynos, turėklai), prie sauso tipo
sienų, surinktų iš AQUAPANEL® cementinių
vidaus plokščių.

Pakuotė ir sandėliavimas
■ Skersinis M: 30 vnt. dėžutėje
■ Skersinis MH: 15 vnt. dėžutėje

AQUAPANEL® skersiniai yra patobulinti Knauf
metaliniai skersiniai. Jie yra atsparūs šarmams ir drėgmei. Galimi du variantai: su
medienos intarpu (tipas MH) arba be medienos intarpo (tipas M).
AQUAPANEL® skersinis
(tipas MH)

AQUAPANEL® skersinis
(tipas MH)

Prekių kodai:
87270 (M625)
95705 (M600)
95706 (M417)
95707 (M400)

87272 (MH625)
95708 (MH600)
95709 (MH417)
95710 (MH400)

2013-02

Paruošimas ir montavimas

Galima apkrova

Techniniai duomenys

AQUAPANEL® skersiniai naudojant apspaudimo žnyples yra apspaudžiami du kartus
kiekvienoje laikančiojo metalinio rėmo pusėje.

Toliau pateikti maksimalūs apkrovimai taikomi
vieno sluoksnio plokštei:
Skersinis M: iki 0.7 kN/m
Skersinis MH: iki 1,5 kN/m

Modulių centrai

625/600/417/400 mm

Aukštis

apie 290 mm

Lakšto storis

apie 0.75 mm su
specialiu, atspariu
korozijai sluoksniu

Tipas M

be impregnuoto MDP
intarpo

Tipas MH

su impregnuotu MDP
intarpu: apie 18 mm
storio

Su vienu AQUAPANEL® vidaus cemento
plokštės sluoksniu, su plytelėmis arba dviem
sluoksniais:
Skersiniai M ir MH: iki 1,5 kN/m

AQUAPANEL® skersinio montavimas
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Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.
UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864
Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas
autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

